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  النصيحة ألنصار الشريعة

  ! واملشروع  املمنوعبني 

  
  :كتبه

  أبو مرمي األزدي

  أمحد بن عبد اهللا بن صاحل الزهراين

  حفظه اهللا
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  :وبعد ،صالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا واحلمد هللا وال

  .)وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِني( :فيقول اهللا تعاىل
والتذكري نوعان: تذكري مبا مل يعرف تفصيله، مما : رمحه اهللا ويف تفسري هذه اآلية يقول الشيخ السعدي

فإن اهللا فطر العقول على حمبة اخلري وإيثاره، وكراهة الشر والزهد فيه،  ،عرف جممله بالفطر والعقول
ذكري، أن يذكر ما يف وشرعه موافق لذلك، فكل أمر وي من الشرع، فإنه من التذكري، ومتام الت

  ، من اخلري واحلسن واملصاحل، وما يف املنهي عنه، من املضار.املأمور به
 مبا هو معلوم للمؤمنني، ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول،والنوع الثاين من التذكري: تذكري 

فيذكرون بذلك، ويكرر عليهم لريسخ يف أذهام، وينتبهوا ويعملوا مبا تذكروه، من ذلك، وليحدث 
  .هلم نشاطًا ومهة، توجب هلم االنتفاع واالرتفاع

رسالة "النصح" ذكري ا ما جاء يف تلدعاين ل خبمس نقاط مهمة و التذكريههذا املقال ومقصدي من 
 ، الوالترشيد التذكري، فمقصدي وما تالها من قال وقيل -أعام اهللا- نصار الشريعة املوجهة أل

؛ االنتفاع واالرتفاع ناومهة، توجب ل نشاط - يقول السعدي كما- نا ليحدث ل؛ التبديدو التشهري
  .فإىل بيان املقصود، واهللا من وراء القصد
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-١-  

 والمشروع البیان الممنوع
  

  
  :احلق أنَّ البيان املمنوع يف أخطاء ااهدين هوو: (-ثبته اهللا وفك أسره- لرشيد يقول الشيخ ا

   .ما كان فيه تشويه لصورم وملز هلم .١
  .أو ما يفهم منه الرباءةُ منهم .٢

  
  :أما ما كان ختطئة لفعلٍ من أفعال بعض ااهدين مع 
   .الشرعيةحفظ حقوقهم  .١
 .وسد الباب على املغرضِ .٢
  .هشيم التراجعات][ )فمشروع، كما يشرع البيانُ يف سائر األفعالِ واألقوال 
  

  ."املشروع"، وكلنا ذو خطأمل تراع و وقعت يف "املمنوع" "النصح" رسالةو :قلت
الشيخ نقلته لك من كالم  ، واستصحب مان وتوضيح ارجع إىل رسالة "النصح" وتأملهاوملزيد بيا
 رفع اهللا قدره-فات الشنيعة) للشيخ أيب املنذر االحنراواستعن مبقال ( - وفك أسرهاهللا شافاه - الرشيد 

 .- وذب عن عرضه
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-٢-  

؛ فیما أھل الثغور أدرى بأحوالھم
یتعلق بمصالح الجھاد ومما یخضع 

  لالجتھاد
املقولة: بأن أهل الثغور هم أدرى بأحواهلم .. ليست قاعدة .. : (-سدده اهللا- يقول الشيخ أبو بصري 

وليست هي نصاً شرعياً .. وهي ليست على إطالقها، ولكن الذي ميكن أن يقال: أن ما يتعلق 
مبصاحل اجلهاد .. مما خيضع لالجتهاد .. فإن أهل الثغور أدرى بذلك من غريهم فهذا قول معترب، 

بأيدي ااهدين .. فهم يف اخليار بني األسر، والقتل، والفداء .. وهم مثال: أن يقع أسرى من العدو 
أدرى من غريهم بأي اخليارات يعمل .. وكذلك ما يتعلق بتوسيع دائرة القتال أو تضييقها .. وهل 

، غور أدرى باملصلحة فيها من غريهميبدأ ذا أم بذاك .. فهذه املسائل وحنوها يقال فيها: أهل الث
{والَّذين وهذا ال يعين أن ننفي ميزة فهم لعلماء الثغور على من سواهم من العلماء، لقوله تعاىل: 

{ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداهولكن هذا ال ]٦٩ العنكبوت سورة [ج .
[جمموع ) لم بكل شيء ممن سواهم من العلماء .. !يستلزم بالضرورة أيضاً أن يكون علماء الثغور أع

 .١الفتاوى]
  

يف  على أنصار الشريعةاملذكورة آخذ املكل  ، حيث أنهذه القاعدةمل تراع " النصح"سالة رو قلت:
إال دليالً  "النصح"على رسالة  )ينااليم شيخ الثغر( شيخ العبابجواب ال وما، هاال خترج عن اليمن
فإن ثقيت بعلم الشيخ جتعلين أقول لو كان الشيخ بني أظهرنا ملا قال الذي حىت أنه قال: (( ،ذلك على
لة "النصح" عن عد رساوملعرفة ب، ٢))فصحة الفتوى تكون على تصور املسألة يف الواقع ... قال

على ر السيطرة مكاسب ومثامقال ( يف - حفظه اهللا- ما كتبه الشيخ العباب نظر القاعدة املذكورة ا
اوى للشيخ وانظر جمموع الفت )ركتم يل شيخنا أبا بصري الطرطوسيهال توالييت أبني وشبوة) ومقال (

 ) .٧٢٥) و (٦٦٨: (أيب بصري  السؤال رقم

  

                                                           
 . )٧٢٥) و (٦٦٨(: جمموع الفتاوى للشيخ أيب بصري  السؤال رقم   وللفائدة انظر ١
 .مقال هال تركتم يل شيخنا أبا بصري الطرطوسي ٢
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أحكام اجلهاد كلها متعلقة بعلم الواقع : (- تقبله اهللا- شيخ يوسف العيريي ل القاكما  واخلالصة
أكرب بكثري من بقية مسائل الفقه، فمن أراد أن حيكم على قضايا فاجلهاد فقهه ينبين على واقعه بقدر 

 . ٣)... ، فليسأل أهل اجلهاد عن حقيقة واقعهم أوالً مث حيكم بعد ذلكمعينة يف اجلهاد
 
  
  

-٣-  

الرجل الفاضل الجلیل قد تكون لھ أن 
  ٤زالت وھفوات یجب التنبیھ علیھا

  
، فإن اهللا ست من موانع اخلطأ والزلل مطلقاًالفضل لياعلم أن سعة العلم وكثرة العبادة وظهور (

، وقد يكون العامل مشتهراً بني اخلاصة عن ذلك -غري األنبياء - من الناس سبحانه مل يعصم أحداً 
والعامة بالعلم والفضل وله لسان صدقٍ يف األمة ومع ذلك تقع منه الزالت واهلفوات واليت قد يكون 

أو مفضوالً ألن ، بل جيب التنبيه على ذلك سواء كان املنبه فاضالً زل فيه ضها عظيماً فال يتبع فيمابع
، ألن العلم مظنة ر من زالت العلماء يف كالم السلف، وهلذا األمر كثر التحذيمراد اجلميع احلق

، وجدال منافق بالقرآن، زلة عامل :من الدين(ثالث يهد -رضي اهللا عنه- من ذلك قول عمر، واالتباع
، وقال ابن عباس رضي اهللا  الدرداء وسلمان رضي اهللا عنهماضلون) وروي حنوه عن أيبوأئمة م

(ويل لالتباع من عثرات العامل، قيل وكيف ذلك؟ قال: يقول العامل برأيه مث جيد من هو أعلم  :عنهما
العلم جامع بيان ( انظر[ )فيترك قوله ذلك مث متضي االتباع - صلى اهللا عليه وسلم  - منه برسول اهللا 

 ]. )ومابعدها٢/١٣٣ )وفضله
  

 وخيطئ يف هذا املقام طائفتان من الناس:
  

ومل يرضوا  ،وه وقبلوا مجيع أقواله بال متحيصمن إذا رأوا صدق العامل وفضله أحب :الطائفة األوىل
، وهذا كله ال السنة إال بعد عرضها على قولهبالكتاب و ، بل يتعدى بعضهم ذلك فال يأخذبتخطئته

                                                           
  .أم استشهدت؟ هل انتحرت حواءرسالة  ٣
 للشيخ ناصر الفهد . عتصاماإلعالم مبخالفات املوافقات واال من كتاب الثانيةاملقدمة  ٤
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م ورهبام (اختذوا أحباره : ذمها اهللا سبحانه وتعاىل بقولهعبادة األحبار والرهبان واليت من باب
:(أال ال يقلدن أحدكم -رضي اهللا عنه- بد اهللا بن مسعود، ويف مثل هؤالء يقول عأرباباً من دون اهللا)

 .]٢/١٣٩يف اجلامع رواه ابن عبد الرب [دينه رجالً إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه ال أسوة يف الشر) 
  

لها من إذا رأوا العامل أخطأ أو زل يف مسألة أو مسائل قاموا بالضرب على أقواله ك :الطائفة الثانية
، فإن سبيل املسلمني من اإلجحاف والظلم واتباع اهلوى ، وهذاحقها وباطلها صحيحها وسقيمها

 ، ويدل عليه فعلجاء به قُبِل منه أياً كانة فمن اتباع احلق أينما كان، واحلق هو موافقة الكتاب والسن
فإنه قبل احلق من اليهود كما يف الصحيحني من حديث عبداهللا  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا
 - صلى اهللا عليه وسلم  -اء حرب من األحبار إىل رسول اهللاج( :قال - رضي اهللا عنه  - ابن مسعود

ات على إصبع واألرضني على إصبع والشجر على إصبع فقال: يا حممد إنا جند أن اهللا جيعل السماو
صلى  -، فضحك النيب اخللق على إصبع فيقول أنا امللك واملاء على إصبع والثرى على إصبع وسائر

رض وما قدروا اهللا حق قدره واألاجذه تصديقاً لقول احلرب مث قرأ حىت بدت نو -اهللا عليه وسلم 
أن يهودياً جاء ( رضي اهللا عنها يائي من حديث قُتيلة بنت صيفالنس ويف ،مجيعاً قبضته يوم القيامة)

، وتقولون تشركون تقولون ما شاء اهللا وشئت إنكم فقال: -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل النيب 
وأن يقولوا ما  والكعبة، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا ورب الكعبة

 -رضي اهللا عنه  - بل وأبلغ من ذلك ما يف الصحيح من حديث أيب هريرة  ،شاء اهللا مث شئت)
حبفظ الزكاة فكان يأتيه رجل يف كل ليلة  - صلى اهللا عليه وسلم  -الطويل عندما أمره رسول اهللا 

، فلما كانت األخرية أطلقه بعد أن علمه ه أبو هريرة يف كل مرة مث يطلقهفيحثو من الطعام فيمسك
حافظ وال  (إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه ال يزال عليك من اهللا ه:كلمات فقال ل

(أما إنه صدقك وهو  :-صلى اهللا عليه وسلم  - ) وفيه قول الرسول يقربنك شيطان حىت تصبح
(ذلك شيطان) فقُبِل كالم الشيطان  ، قال:ال ، تعلم من ختاطب يا أبا هريرة منذ ثالث) فقال:كذوب

 وافق للحق.هنا ألنه م
  

فيما رواه أبو داود عنه بإسناد صحيح  - رضي اهللا عنه  -وإىل هاتني الطائفتني أشار معاذ بن جبل 
، وقد يقول ول كلمة الضاللة على لسان احلكيم(وأحذركم زيغة احلكيم فإن الشيطان قد يق قال:

 احلكيم قد يقول كلمة أن -رمحك اهللا  -: ما يدريين قلت ملعاذ :قال الراوي املنافق كلمة احلق،
، اجتنب من كالم احلكيم املشبهات اليت يقال ؟ قال: بلىفق قد يقول كلمة احلق، وأن املناالضاللة

  هلا: ما هذه، وال يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق احلق إذا مسعته فإن على احلق نوراً) .
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لشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان (إن ا :فأشار رضي اهللا عنه إىل الطائفة األوىل بقوله
، وأشار إىل الطريق القومي يف هذا )وأن املنافق قد يقول كلمة احلق: (كيم) وإىل الطائفة الثانية بقولهاحل

عنه فإنه لعله أن  - أي اخلطأ- ، وال يثنينك ذلك اجتنب من كالم احلكيم املشبهات( الباب بقوله:
 .) فإن على احلق نوراً -ين من كل من أتى به يع - يراجع، وتلق احلق إذا مسعته 

 

-٤-  

أن السابقة والفضل ال یعني ترك 
  ٥الباطل

 تعين أن يقبل ما يقوله من باطل، أو أن يترك فال يرد ، السابقته يف الدينإن فضل العبد، وعلمه، و(
ورهبام أرباباً من ، كما قال تعاىل (اختذوا أحبارهم ا هو أصل عبادة األحبار والرهبان؛ فإن هذعليه

هم من دون اهللا تعاىل ما أطاعوهم، ولكن : أما إم لو أمروهم أن يعبدودون اهللا) قال أبو البختري
  .، فأطاعوهمأمروهم: فجعلوا حالل اهللا تعاىل حرام ، وحرامه حالله

رضي عمر  قال، أمم معه؛ زلت ، ألن العامل مظنة اإلتباع، فإذا زلوهلذا كثر التحذير من زلة العامل
 وروي حنوه عن أيب، ، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون)زلة عامل :(ثالث يهدمن الدين :اهللا عنه

، من عثرات العامل لألتباع(ويل  :الدرداء وسلمان رضي اهللا عنهما، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 صلى اهللا عليه وسلم برسول اهللاقيل وكيف ذلك؟ قال: يقول العامل برأيه مث جيد من هو أعلم منه 

وإن كان له  -ال : ليس كل ما قال رجل قو، وقال اإلمام مالك)األتباعفيترك قوله ذلك مث متضي 
داهم : (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هيتبع عليه، يقول اهللا عز وجل - فضل 

  .أللباب)اهللا وأولئك هم أولو 

فتح مكة، وحصل معه  يوم كاتب الكفار يف -  رضي اهللا عنه - قصة حاطب بن أيب بلتعة  :ومن هذا
  :فإن يف قصته فوائد من هذا الباب، منها ،ما هو معروف

                                                           
  التنكيل للشيخ ناصر الفهد.مة الرابعة من كتاب داملق ٥
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، فهو من السابقني له سابقة وفضل ودين وجهاد وهجرة كانت-رضي اهللا عنه  -: أن حاطباًأوالً
ملا -يه وسلم صلى اهللا عل-: فإن النيب املغازي، ومع هذا كلهوشهد ، ، ومن أهل بدر واحلديبيةاألولني

ى به أمام الصحابة وقرره مبا فعل، وعرفه هذا ، بل أتعلم بزلته مل يتركها، ومل يقم بنصيحته سراً
، ونزل فيه قرآن يتلى إىل يوم القيامة (يا إىل هذا اليوم - رضي اهللا عنه- امسه ، فتناقلت الكتب اخلطأ

  منوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة ...اآليات).أيها الذين آ

  .تاب من هذه الزلة، وهكذا أهل الفضل -رضي اهللا عنه- : أن حاطباًثانياً

: (دعين أضرب عنقه فإنه قد -صلى اهللا عليه وسلم-قال للرسول  -هرضي اهللا عن-: أن عمر ثالثاً
مل يعنف عمر على قوله، ألنه قال هذا غرية  -عليه وسلم صلى اهللا-، ومع هذا فإن الرسول نافق)
  . ، وملنكر عظيم رآهللدين

وفيها أن الرجل إذا نسب املسلم إىل " :٦تعاىل يف فوائد هذا احلديث -رمحه اهللا -قال ابن القيم 
بل  ،هللا ورسوله ودينه ال هلواه وحظه، فإنه ال يكفر بذلك، بل ال يأمث به النفاق والكفر متأوالً وغضباً

ويبدعون ملخالفة أهوائهم  ، وهذا خبالف أهل األهواء والبدع فإم يكفرونيثاب على نيته وقصده
  .هم أوىل بذلك ممن كفروه وبدعوه "، ووحنلهم

  ان على وجهني:قضية كيف هذه ال - رضي اهللا عنه-: إن التصرف مع حاطب رابعاً

، حىت فهذا ما حصل عله، ورد زلته، وحتذير املسلمني من ذلك:اإلنكار عليه يف ف :الوجه األول
، ونزل فيه قرآن فيه -رضي اهللا عنه-ظت لنا قول عمر ، وحفحفظت لنا كتب احلديث هذه النازلة

  من التوحيد والفقه.، وصار حديثه هذا أصالً يف أبواب يوم القيامة يف التحذير من فعله يتلى إىل

                                                           
  . ٤٢٣/  ٣زاد املعاد :  ٦



 )أَالَ سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا، فَإِنما شفَاُء الْعي السؤالُ(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول 
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- ؛ حيث قال فيه النيبشفعت له فيه سابقته رضي اهللا عنهعقابه على فعله: فهذا ما  :الوجه الثاين
اهللا اطلع على أهل بدر  ، وما يدريك لعل(إنه من أهل بدر :ا طلب منه عقابهمل -صلى اهللا عليه وسلم

 ٧: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم).فقال هلم

 

 
-٥-  

  ٨یقبل ممن أتى بھأن الحق 

  
فمن جاء ، واحلق هو موافقة الكتاب والسنة، وممن أتى بهكان،  حيثمااحلق  قبولإن سبيل املسلمني 

من أجل أن (فالناً) هو املتكلم! ؛ فريد ما معه من احلق  ينظر إىل القائل يف هذه احلالةوال، به قُبِل منه
  .اليهودفإنه قبل احلق من  - صلى اهللا عليه وسلم-  ويدل عليه فعل رسول اهللا

جاء حرب من األحبار إىل ( :قال -رضي اهللا عنه-اهللا بن مسعود  كما يف الصحيحني من حديث عبد
، أن اهللا جيعل السماوات على إصبع إنا جند، : يا حممدفقال  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

وسائر اخللق على ، والثرى على إصبع، واملاء على إصبع، والشجر على إصبع، واألرضني على إصبع
 بدت نواجذه تصديقاً لقول حىت -اهللا عليه وسلم -صلى، فضحك النيب أنا امللك: فيقول، إصبع
فلم يرد النيب صلى اهللا عليه ) )األرض مجيعاً قبضته يوم القيامةمث قرأ (وما قدروا اهللا حق قدره و، احلرب

   .! بل قبلهدياًأجل كونه يهووسلم هذا احلق الذي قاله هذا اليهودي من 

صلى اهللا -أن يهودياً جاء إىل النيب ( :-رضي اهللا عنها -ي النسائي من حديث قُتيلة بنت صيف ويف
-والكعبة، فأمرهم النيب : ما شاء اهللا وشئت، وتقولون: تقولون؛ إنكم تشركون فقال: -عليه وسلم

                                                           
، ة حديث حاطب الذي شفعت له سابقتهإذا تقرر هذا : فاعلم أن هناك من يريد السكوت عن أهل الفضل إذا أخطأوا حبج  ٧

وتقريره أمام الصحابة ذا ؟ فإن سابقته مل تشفع له يف عدم الرد واإلنكار عليه ونزول القرآن حمذرا من فعله وأين هذا من هذا
  .)(من تعليق الشيخ، وحنن هنا يف مقام الرد ال يف مقام العقوبة !!.سابقته بترك عقوبته رضي اهللا عنه، وإمنا شفعت له الفعل

 .مة الثانية عشرة من كتاب التنكيل للشيخ ناصر الفهدداملق ٨
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ما شاء اهللا مث : وأن يقولوا، لكعبةورب ا: إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا -صلى اهللا عليه وسلم
  .منكراً بسبب تنبيه يهودي عليه -لمصلى اهللا عليه وس- فقد غري النيب ، شئت)

رضي -  من حديث أيب هريرةمعلقاً ووصله النسائي بسند صحيح بل وأبلغ من ذلك ما يف الصحيح 
رجل يف  فكان يأتيه، حبفظ الزكاة -صلى اهللا عليه وسلم- الطويل عندما أمره رسول اهللا  -اهللا عنه

، فلما كانت األخرية أطلقه بعد ه أبو هريرة يف كل مرة مث يطلقهفيمسك، كل ليلة فيحثو من الطعام
حافظ  فإنه ال يزال عليك من اهللا؛ أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي(إذا  أن علمه كلمات فقال له:

(أما إنه صدقك وهو  :-صلى اهللا عليه وسلم- ل ) وفيه قول الرسووال يقربنك شيطان حىت تصبح
فقُبِل كالم . (ذلك شيطان) ، قال:ال كذوب، تعلم من ختاطب يا أبا هريرة منذ ثالث) فقال:

  .الشيطان هنا ألنه موافق للحق

فإن  ،عرض القول على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله، وما خالفه ردهعلى املسلم أن ي((وهكذا: 
  .)) ، واعتصام مبا ينجي من اهللكةهذا أمن من الزيغ بإذن اهللا

  .) واحلمد هللا رب العاملنينافعة رب ضارة، وكما قيل (انتهى ما أردت التذكري به

  كتبه /

  أبو مرمي األزدي

  أمحد بن عبد اهللا بن صاحل الزهراين

  هـ١٤٣٣شوال/ 

  خراسان

  

 


